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التحقيقمقدمة

وعلى،الاميننبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

وبعد:،الدينيوملىإجمعينأوصحابتهاله

أبيبنمحمدعبداللهأبوالدينشمسالامامأفردهجليلبحثفهذا

مسألةفي،تعالىاللهرحمه751()تالجوزيةقيمبابنالصثمهوربكر

فيهاالخلافوجعل،الصلاةفياليدينرفع:مسالةوهي،واحدةفقهية

فريقين:بينمعقودا

رفعبأنالقائلين،والائمةوالتابعينالصحابةمنالعلماءجماهير:الاول

لمجي!.النبيعنثابتةسنةالركعتينمنوالقيام،منهوالرفع،الركوعفياليدين

بعدمالقائلين،وغيرهمالحنفيةمنالعلماءبعض:الثانيوالفريق

المواضع.تلكفياليدينرفعسنية

واستقصد،والعقليةالنقليةدلائلهاوذكر،المسألةفيالاقوالفحرر

نأأصحابهيعجزبمامذهبلكلواستدليستقصد،أنلهشاءمافيها

ووازن،فريقكلبهأجابوبمامنها،الفرقاءمواقفوناقشله،يستدلوا

للحق.المريدالمنصفنظرفيهافنظر،المذاهبتلكبين

فيالقولينلاحدوترجيحهباختيارهيصرحلمالمؤلفكانولئن

إلىالقارئيقودفانه-)1(الاقلعلىالكتابمنأيدينابينفيما-المسألة

.المفقودةالكتابمقدمةفيبهصرحربماإذ(1)



وسبيلهلجاء،إإليهيلجئهأندونالصوابلىإبيدهويأخذ،الراجحالرأي

وسداد،النزاعلطرفييسوقهاالتيالحججوقوة،الادلةكثرة:ذلكفي

خفاءلالىتعااللهبحمدكتابنافيظاهروهذا،الاعتراضاتورد،الاجوبة

(02)0منأكثربالرفعللقائلينوالاحتجاجالاستدلالاستغرقإذبه،

صفحة.)33(نحوالاخروللفريق،صفحة

بذلكوصزح،كتبهمنعددفياختيارهعلىنصقدالمؤلفأنعلى

وروى":قال2(2-11891/):المعاد"زاد"كتابهفيعليهمزيدلاتصريحا

منه(والرفعوالركوعللاحرام)يعنيالثلاثةالمواطنهذهفيعنهاليدينرفع

ذلكخلافعنهيثبتولم،العشرةروايتهاعلىواتفقنفسا،ثلاثينمننحو

البراء:حديثعنهيصحولمالدنيا،فارقأنلىإدائماهديهذلككانبل،ألبتة

الرفعمسعودابنتركفليسزياد.]أبي[بنيزيدزيادةمنهيبليعود"لاثم"

أشياءالصلاةفيمسعودابنفعلمنتركفقد،المعلومهديهعلىيقدممما

والافتراشالتطبيقفعلهمنتركفقد،للرفعمدانياولامقاربامعارضهاليس

عليهما،التقدمدونوسطهمافيالاثنينبينإماماووقوفهالسجود،في

الامراء.تأخيرلاجلإقامةولاأذانبغيرباصحايهالبيتفيالفرضوصلاته

وصحةكثرةالرفعفيالتيالاحاديثمنذلكخلاففيالاحاديثينو

"اهـ.التوفيقوباللهوعملا،وصراحة

بمؤلفاتالفقهيةالمسائلمنجملةلإفراداهتماماللهرحمهوللمصنف

فيهاوالنظر،الادلةواستيعاب،الاقوالتحريرمنواحدانهجافيهاينتهج،خاصة

اللهفانإغاثة":مثل،والبرهانالدليلينصرهماوترجيحالاجتهاد،طريقةعلى



"،المحرمنكاحو""،رمضانهلالإغمامو"حكم"،الغضبانطلاقحكمفي

وغيرها.،لحرير"الباسمنويحرميحلماو""،الصلاةتاركحكمو"

طرفعلىالخطيةنسختهوجودمعالكتابهذاطبعتأخروقد

نسختهأنبسبب1(=بالقصيرليسزمنمنذالباحثينبأيديهيبلالثمام،

البياضاتولكثرةلنقصها،عليها؛الاعتماديمكنلاكان-انذاك-الوحيدة

النسخ.حديثةولكونهافيها،والخروم

هذهضمنالكتابهذالاخراجالتوجهالجازمةالنيةفييكنولم

علىالوقتهذافيتعالىاللهرحمهالقيمابنالاماممؤلفاتمنالسلسلة

نسخةعلىالحصوللىتعااللهيسرلماولكنذاتها،السالفةللأسباب؛الاقل

علىالعزمقويالمتأخرة=النسخةتلكأصلأنهاوظهر،للكتابنفيسة

لى.تعااللهشاءإنالمباركالمشروعهذاكتبضمنوسلكه،الكتابتحقيق

نسخةلكنهاأيضا،فيهاحاصلالنقصإذبها؛الفرحتماميحصللمأنهعلى

مؤلفهاحياةفيوكتبهاخطه،منونسخها،المصنفتلاميذأحدبخطنفيسة

عليها(.الكلامعندبالتفصيلسيأتي)كما

باخباريالمديفرمحمدبنعبداللهالشيخالكريمالأختفضلوقد

علىوارسالهابتصويرهابادرثمعليها،وقوفهحالالنسخةهذهبأمر

به.ونفعخيرااللهفجزاه)!ح(

بكرالعلامةلشيخنا251-252()ص"مواردهائارهحياته:الجوزيةقيم"ابنانظر(1)

لى.تعااللهرحمهزيدأبودله1عبدابن



داهو

هي:مباصطعدةساقدمالكتابيديوبين

فيهاهلمؤلفاتاوذكر،لمسالةابهذهالعلماءعنايةسبب:وفيهتمهيد،-

وفيها:،الكتابدراسةمباحث-

.الكتاباسم-

تاليفه.تاريخ-

للمؤلف.نسبتهإثبات-

.الكتابموضوعاتعرض-

.الكتابموارد-

الخطية.النسخوصف-

.الكتابطبعات-

التحقيق.منهج-

الخطية.النسخمننماذج-

كما،وعلميةلفظية،مفصلةبفهارسالعملتوجناالكتاباخروفي

.لحاتالصاتتمبنعمتهالذيدنهلحمدوا.السلسلةهذهفيبنا

كتبه

العمرانمحمدبنعلي

0143/الاخرةجمادى28/في

اللهحرسهالمكرمةامكة

كا1أ+ه!مكاولء؟أه!كا1ا.+05:صلاللتو



تمهيدفي

فيهالمولفاتاوذكر،لمسالةابهذهالعلماءعنايةسبب

لمسألةابهذهالعلماءعنايةسبب*

فيمفردةمصنفاتوالمتأخرينالمتقدمينالعلماءمنجمعألف

فيهاألفبلآخر،دونمذهبعلىفيهاالتاليفيقتصرولم،المسألةهذه

بذلكعنايتهمسببإلىأشاروقدوغيرها،الاربعةالمذاهبأصحاب

هذهأناعلم")676(:الشافعيالنواويزكرياأبوالامامقال،منهمعدد

متكاثرات،مراتيومكلفيإليهايحتاجمسلمكلفانجدا،مهمةمسألة

اعتناء،أشدبهاالعلماءاعتنىولهذا؛الصلاةومكثرالاخرةطالبسيمالا

هذينفيالرفعإثباتفيكبيراكتاباالبخاريعبداللهأبوالامامصنفحتى

.")1(...نفيسكتابفهو،ذلكخالفمنعلىالشديدوالانكارالموضعين

وسبب":قال)597(الحنبليرجبابنالدينزينالحافظوكذلك

ومصرواليمنكالحجاز،المسلمينأمصارجميعأن:بذلكاعتنائهم

والرفعالركوععندالصلاةفيالايديرفعيرونأهلهاعامةكانوالعراق

افتتاجفيإلاالصلاةفيأيديهميرفعونلافكانوا،الكوفةأهلسوىمنه،

لها،والاحتجاج،المسألةبهذهالامصارعلماءفاعتنى،خاصةالصلاة

خالفها.منعلىوالرد

993(.)3/:"المهذبشرحالمجموع"(1)



:والبصرةوالشامالحجازأهلعلماءعليهاجتمعما:الاوزاعيقال

،الصلاةلافتتاجيكبرحينمنكبيهحذويديهيرفعكان!يماللهرسولأن

فانهم،الكوفةأهلإلا،الركوعمنرأسهرفعوإذا،للركوعيكبروحين

.وغيرهجريرابنخرجه.أئمتهمذلكفيخالفوا

المسألة:فيالاثارروىأنبعد"اليدينرفع"كتابهفيالبخاريوقال

.الايديرفععلىاتفقواقدوالعراقواليمنوالمدينةمكةأهلفهولاء

تركواالامصارمنمصرانعلملا:المروزينصربنمحمدوقال

كلامه.انتهى")1(0الكوفةأهلإلا،منهوالرفعالخفضفيجمعهمبأالرفع

لمسالة:افي*المولفات

حسبعلىمرتبين،المسألةهذهالعلماءفيمنألفمنذكروهذا

وفياتهم:

رفعجزء"له256(.)تالبخاريإسماعيلبنمحمدعبداللهأبو-1

.مطبوع."اليدين

292()2(.)تالبزارعمروبنحمدأ2-

2()3(.49)تالمروزينصربنمحمد3-

رجب.لابن03(4)4/":الباري"فتح(1)

(.الكتبدار-1/014):"الاستذكار"فيالبرعبدابنذكره2()

4(،01)1/الاستذكار":"فيوذكره213(،)9/"التمهيد":فيعبدالبرابنمنهنقل)3(

)5/76-إحياء"الوافي":فيالصفديوقال)14/37(،"السير":فيوالذهبي

منهونقلإ!المعجزاتمنبانهالعلماءبعضووصفه.مجلداتأربعفيانه(:التراث

يطهر.فيماعبدالبرابنبواسطة(135)صالمصنف
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303()1(.)تالنسائيشعيببناحمد-4

()2(.043)تالشافعيالاصفهانيعبداللهبنأحمدنعيمأبو5-

البيهقيذكره(،504)تالشافعيالنيسابوريلحاكماعبداللهأبو6-

أحمد")3(.مناقب"في

458()4(.)تالشافعيالبيهقيالحسينبناحمد7-

فيذكر676()تالشافعيالنواويالدينمحييزكرياأبو8-

مستقلا.كتاباالمسألةهذهفيسيجمعانه993()3/:"المجموع"

رفعاحاديثفيرسالةله756()تالشافعيالسبكيالدينتقي9-

.ذكرهتيالانيالاتقاعلىردوهو.مطبوع)5(.اليدين

الاتقانيحنيفةأبوغازيأميرالعميدبنعمرأميربنكاتبأمير-01

وادعى،والرفعالركوععنداليدينرفعفيصنف758(.)تالحنفي

03(.4)4/":الباري"فتجفيرجبابنذكره(1)

03(.6/"السير!:)91فيالذهبيوعنه(،1178/):"التحبير"فيالسمعانيذكره)2(

رجب.لابن322(/4)"الباري"فتجانظر)3(

.مقاصدهمهماتسيذكرإنه:وقال993()3/:""المجموعفيالنواويذكره(4)

اليدين.رفعأحاديثباسم31(01/1)":الشافعية"طبقاتمنترجمتهفيابنهذكرها)5(

ثلاثفيوهي)1/253-256(.المنيرية":الرسائل"مجموعةفيطبعتوقد

فيصل.مركزالملكفينسختانولها.صفحات
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هوردثم،السالفبكتابهالسبكيعليهفردذلك،فعلمنصلاةبطلان

جزء)1(.فيالسبكيعلى

الشافعيالبارينيبابنالمعروفالدينزينعمربنعيسىبنعمر-11

)2(.مطبوع.اليدينرفعفيالمذهبينقوىإيضاج:كتابله764(.)ت

الهاشميالطالبيالعقيلياللهعبدبنالرحمنعبدبناللهعبد12-

فيلخصهثم،اليدينرفعمسألةعلىمطولكتابله976(.)تالشافعي

واحد)3(.كراس

قاضيابنالمقدسيعمرأبيبنعبداللهبنحسنبنأحمد13-

تيمية،ابنالاسلامشيخوتلميذقدامةبنىمن771(،)تالحنبليالجبل

)4(.اليدينرفعمسألةفيرسالةله

القنويالثناءأبوالدينجمالمسعودبنأحمدبنمحمود14-

)5(.الصلاةفياليدينرفعفيمقدمةله771(.)تالحنفيالدمشقي

فيتعليقهوانظرللكنوي،05-51()ص:"البهيةو"الفوائد415(.)1/:"الكامنة)الدرر)1(

إحدىو)أتقان(.المكيالحرممكتبةفيخطيةنسخةلهالسمكيعلىوردهالاتقاني.نقد

":الصافي"المنهلالتاء.وسكونالهمزةبفتحبرديتغريابنوضبطها،فارابقصبات

.(4/304):"وأصولهالفقه-الشاملالفهرس"انظر،خطيةنسخعدةكتابهومن(.301)3/

عبدالعزيزالدكتوربتحقيق(صفحة202)في2141عامالبخاريدارعنصدر2()

.حمديلاا

.(1091/)القراء":طبقاتفيالنهايةغاية"انظر)3(

.لهاديعبدابنليوسف(011)ص"الكتبمعجمو"(،1/112)"الكامنةالدررانظر"(4)

)5/135-الاحمد":و"المنهج)1/29-59(،الارشد":"المقصدفيوترجمته

.الكتابيذكراولم(137

.(092)ص:"التراجمتاج"انظر(5)
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الظاهريالمصريهاشمبو،إسماعيلبنمحمدبنأحمد15-

اليدينرفعمسألةله897(.)تالبرهانبابنالمعروف)1(،التيميمذهبا،

فياليدينرفعفيلطيفمصنفله:الدينناصرابنقالالسجود)2(.في

يدلمما،مطالعةبغيرالحبسفيوهوأملاه:السخاويقال)3(.الصلاة

اطلاعه.وفورعلى

العدلابو،الشرفلقبوربما،الدينزينقطلوبغابنقاسم16-

)4(.برسالةاليدينرفعمسألةأفرد987(،)تالحنفينيالسودو

الحنفي،الحلبي،المحاسنأبومحمدبنإسكندربنيوسف17-

رفععدمفيحنيفةأبيالاماممذهبتقويةفيرسالةألف929(0)ت

)5(.وبعدهالركوعقبلاليدين

الغيثيزيادبنعليبنإبراهيمبنالكريمعبدبنالرحمنعبد-18

عنداليدينرفعسنةإثبات:مؤلفاتهمن759(.)تالشافعيالمقصري،

)6(.الركعتينمنوالقياموالاعتدالوالركوعالاحرام

فيالقدسيةالنفحةله:9601()تالخفاجيالدين91-شهاب

فغلبتيميةابنكلامفينظر-السخاويقالكما-لانهإليهونسب،تيميةلابننسبة(1)

منه.أعلماحداأنيعتقدلاصاربحيث،عليه

.(279/):"اللامعالضوء"انظر(2)

8(.)6/:"المشتبهتوضيح"انظر)3(

.(187)6/:"اللامعالضوء"(4)

.(1/791):"العاشرةلمئةاباعيانالسائرةالكواكب"(5)

(903)ص:العاشر"القرنأخبارعنالسافرالنور"()6
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1(.)الشافعيةالسادةمنخالفهممنفيهوطعنالحنفيةالسادةرواهحديث

رسالةله9121(.)تالشافعيالشمعةعثمانبنمحمدبنعلي02-

)2(.الايديرفععنالتعديرفع:سماها،الصلاةفياليدينرفعفي

له1234(،)تالفاروقيالغوثأبيبنإسحاقأبوالشاة21-

صاحبعندمنهنسخةكانت"،اليدينرفعإئباتفيالعينيننور"رسالة

المعبود")3(.عون"

الهنديالدهلوياللهوليبنعبدالغنيبنإسماعيلمحمد22-

طبع)4(..اليدينرفعإثباتفيالعينينتنوير:مؤلفاتهمن(.4621)ت

رفعفيالملامرفعله:1332()تالمؤيديالدينمجد23-

)5(.باليمنمخطوطة.الاحرامتكبيرةعنداليدين

الحوالكتنوير:له(1334)تالمالكيعزوزابنالمكيمحمد4-2

)6(.مالكالاماممذهبمنالراجحهوالصلاةفياليدينرفعأنفي

فيقدينالف!نيل:له(.1352)تالحنفيالكشميريشاهأنور25-

.(41)331/رقممجموعضمنالتيموريةالمكتبةفينسخةله(1)

.(91)5/:"الاعلام"2()

(166)ص"الهنديليالشماالاقليمفيالعربيةباللغةالتاليف"حركةكتابانظر)3(

أحمد.جميلللدكتور

معجمانظر"ص(.)36هـفي1374عامخرىوص(،)48هـفي9912عامالهندفي)4(

.خانحمدأللدكتور(04-8049)ص:"الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعات

"هجرفيوترجمته563()1/:"المطروقةالموضوعات"معجمفيالحبشيذكره)5(

12(.5012-60)3/":العلم

333(.28،/1):"لمكنون1"إيضاجفيذكره)6(
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أخرىبرسالةأردفهاثم،صفحة)125(فيطبعت،اليدينرفعمسألة

)1(.صفحة)64(فيالفرقدينلنيلاليدينبسطسماها:

قرةله:0136()تالحنفيبخشمخدومبنأحمدمشتاق26-

)2(.اليدينرفعبتحقيقالعين

الكلمله:0137()تالمعمريلطفبنمحمدبن27-يحى

)3(.والضمالرفعوجوبفيالمتمم

تكبيرةغيرفياليدينرفعاستحبابعدمفيوالابرامالنقض28-

)4(.نسبةبلاخليفةحاجيذكره.الاحرام

ذكره.ناسخلهاليسالرفعأحاديثأنفيالراسخالتحقيق92-

مفردتاليفشيوخناولبعضقال:المفاتبح")5("مرعاةفيالمباركفوري

.وسماهاليدينرفعمسألةفيمستقل

عنالكشفسماها:رسالةله0142()تالسندياللهحبيب03-

.)6(اليدينرفعمسألةعنالرينكشف

)7(.والركوعالاحرامعنداليدينرفعسنةإثبات:له)؟(زيادابن1-3

2(

3(

4(

6(

7(

3(.0)ص"لمسبحانزولفيتواتربماالتصريح"مقدمةانظر(

للحسني.حزم(ابن-ط0138)3/الخواطر":نزهة"(

إسماعيلالقاضيلشيخنا)4/8802-4902(":اليمنفيومعاقلهالعلم"هجر(

الله.رحمها!وع

.(7591)2/:"الظنون"كشفانظر(

85(./)3:"المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرعاة"(

(.صفحة)136فيوالسنةالكتابدارعن1341عامطبعت(

للحبشي.(1/563):"المطروقةالموضوعات"معجم(
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الكتابدراسةمباحث

الكتاباسم!م

فياليدين)رفعهو:هذاكتابنااسمأنعلىتنصالمصادرغالب

الذيل"في)597(لحنبليارجبابنالدينزينتلميذهذلكذكر(.الصلاة

الصفديخليلومعاصره(،العثيمينط-175)5/":الحنابلةطبقاتعلى

العصر":و"أعيان)2/691(،":بالوفيات"الوافيكتابيهفي)761(

والسيوطي.عليهاطلعأنهفالظاهر"،متوسط"سفر:عنهوقال936()4/

"المنهجفي)289(والعليمي)1/63(،الوعاة":"بغيةفي)119(

":المفسرين"طبقاتفي)459(والداوودي)5/59(،الاحمد":

خليفةوالحاج(،017)6/":الذهبشذرات"فيالعمادوابن69(،)2/

":العلومأبجد"فيوالقنوجي)1(،19()1"الظنون"كشففي1()670

/3(.)142

اخرفيكما(.اليدين)رفعبتسميتهعلىالمصادربعضواقتصرت

اليدينرفعكتابتم":قالالمصنفتلاميذأحدبخطالتيالاصلنسخة

فيرجبابنذكروكما.")2(...الدينشمسالعلامةالامامشيخناتاليف

عنه،نقلمنوتبعه،القيملابنونسبه"التنزيلرفع"كتاب09(9)صذلكقملوذكر(1)

".اليدينرفع"عنتصحيفايكونأنيعدوولا

(الصلاةفياليدينرفع)كتابالمخطوطأولعلىالمكتوبالعنوانأما(0010)ق)2(

منهاسقطقدالنسخةانوسياتي.النسخةملاكاوالمطالعينلاحدمتاخربخطفهر

بعدهاهوماالعنوانبصفحةذهبتأولهامناوراقعدة
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ابنلحافظوا(،101)صرجب"ابنالدينشهابوالدهشيوخمنالمنتقى"

في(0521)نيوالشوكا(،204)3/:"الكامنةالدرر"في85(2)حجر

حجر.ابنمنومادته(441)2/":الطالعالبدر"

)فيقولهإغفاليكونأنيعدولاإذ؛التسميةفيخلافاهذايعدولا

للتسمية.منهماختصارا(الصلاة

تاليفهتاريخ*

وهو74(،)0سنةقبلالكتابهذاكتبقدالمؤلفأنالمتيقنمن

،تلاميذهمنوهوناسخهاذكركماالاصلنسخةفيهكتبتالذيالتاريخ

(.كلامهنقل)وسيأتي.نفسهالقيمابنخطمنونقلها

ومن،بدقةفيهألفهالذيالتاريختحديدفييفيدماعلىأعثرلملكن

علىالردفيطويلمبحثفهناكالامر،فييفيدمانلمسقدالقرائنبعض

(22542-15،1-5214)صهناالمصنفذكرهالفاسيالقطانابن

35-374(1/4):داود"بياسننتهذيب"الاخركتابهفيأيضاوذكره

مكةفيمقامهأيامالقيمابنألفهالسننتهذيبوكتابنفسها،بالعبارات

متقدمكتابناأنأو؟الكتابهذاعلىمتقدمهوفهل)732(.سنةالمكرمة

الكتابهذاالفكانلولانه؛الاوللىإأميللكنيمحتملالامر؟عليه

مصنفافيهاأفردقدأنهالمسألةذكرعندالسننتهذيبفيأشارلكانأولا

خاصا.

أعلم.والله74(0و732)سنتيبينتأليفهتأريخفيكونوعليه
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للمؤلفنسبتهإثبات*

:عديدةوجوهمنوذلك،القيمابنالإماملمؤلفهالنسبةثابتالكتاب

فيناسخهاقال،الاصلنسخةاخرفيمكتوبهوما:الأول

الدينشمسالعلامةالامامشيخناتأليف"اليدينرفع"كتاب"تمخاتمتها:

اللهأمتع،الجوزيةقيمبابنالمعروفالزرعيبكرابيبنمحمدعبداللهأبي

وسبعمائةاربعينسنةشعبانمنتصفالاثنينيومفي،عنهاللهورصدبفوائده

.الاسلامبلادوسائرلىتعااللهحرسهاحلببمدينة

أصلمنورقاتخمسدونوهومنهايسيراإلاالنسخةهذهونقلت

"اهـ.بهوقوبلت،بخطهالذيالمؤلف

سنةفيالمؤلفحياةفيمكتوبةأنهاأمور:عدةالنصهذافأفادنا

منونقلها،تلاميذهمنكاتبهانوعاما،عشرباحدوفاتهقبلايهـ(074)

الكتابنسبةإثباتفيبهاالاكتفاءاردنالوالامورفهذه.بخطهالتينسخته

لحمد.اولله،لكفتللمؤلف

علىالكلامعندذكرهمسبق-للمؤلفترجممنغالبذكر:الثاني

مجلد،باع!نهرجبابنتلميذهووصفه،العنوانبهذاكتابالهأن-تسميته

الكتابصفةيوافقوهذا،متوسطمجلدبأنهالصفديمعاصرهووصفه

إليناهوصلتالتي

الشيخكتبفيمامعتمامامتطابقةالكتابمباحثبعضان:الثالث

واضحين:مثالينبذكرنكتفي،مواضععدةفيوذلك،الاخر!
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الساعديحميدأبيحديثعلىالمصنفكلامعند:الاول

وساقالفاسد،القطانابنبهعلهوما225-241(152-154،)ص

!ذاالمصنفذكرفقد-طويلمفصلبكلامعنهأجابثم،بطولهكلامه

354-لم)1داود":ألىسانن"تهذيبالاخركتابهفيبتمامهالمبحث

خرمفسختنافيوقعإذ؛مهمةفائدهال!مبحثهذامناستفدتوقد374(.

الموضع.هذامنتكملتهفاستفدنا82(81،)الورقتينفي

المسائلمقجملةعلىتكلم167-178()صالمؤلفان:الثاني

منها=الفقهاءوموقف!يه!يم،النبيعنرواهماالصحابيفيهاخالفالتي

برعنالموقعين"إعلامكتابهفيبتمامهالمبحثهذاالمصنفوذكر

4(.4930-9)4/":العالمين

المزيعبدالرحمنبنيوسفلحجاجابياشيخهعننقلانه:الرابع

الكمالتهذيب"كتابهمنوذلك236(491،60،2صفي)كما742()ت

)كماالأخرىكتبهفيالمزيشيخهعنينقلالقيموابن"،الرجالأسماءفي

الصيب:والوابل.01،922:والفروسية.5722/،1/435المعاد:زادفي

.(وغيرها،62،18،882:فهاملااوجلاء.682

***
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بالكتابموضوعاتعرض*

ساقطةلكنها-،المصنفينعادةهيكما-بمقدمةكتابهالمؤلفبدأ-

.ورقاتثماننحوفيأصلنامن

3-4(،)صالايديرفعبعدمقالمنحججبقيةبذكرالنسخةتبدأ-

ذكرهماوجملة.التلفأصابهمماوالبقيةفقط،حجتاننسختنافيمنهاوبقي

كلاممنجميغاعددهاعرفناحجة،عشرةسبعحججهممنالمؤلف

ماو...قولهمما)و:بقولهواحدةواحدةعليهاالردفيذلكبعدالمؤلف

عشرةسبعفبلغت،والنقضبالذكرجميعااستوفاهاحتى..(فلانحديث

نسختنا)1(.فيبقيتااللتانهمامنهاحجتيناخروكانتحجة،

التيالاحاديثأولافذكر،الايديبرفعالقائلينأجوبةذكرثم-

رضيالصحابةعنحديثاوثلاثونثمانيةوهي،بالرفعالقائلونعليهااعتمد

أخرجها،منوذكربألفاظها،أحاديثهمساقثمأولافسماهم،عنهمالله

علىالموقوفاتذكرثم،والضعفالقوةلمجطمندرجتهاعلىوتكلم

-33(.4)صالسلفواثار،الصحابة

بهااستدلالتيوالحججالاحاديثعنالجوابفيأخذثم-

عليهافأتىحجة،وحجةحديثا،حديثاعنهافاجاب،الرفعبعدمالقائلون

منالساقطةعشرةالخمس!الحججهذهحاشيتهفيالكتابأولفيذكرناوقد(1)

وترتيبهسياقهبنحووسقناهاعليها،للردساقهاعندماالمولفكلاممنوذلكنسختنا،

لها.
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أسانيدهاعلىوتكلم،الدلالةثبوتجهةومن،الدليلثبوتجهةمن

34-)صالطبعةهذهفيصفحةالمئةكلامهقاربحتىوعللها،ومتونها

.الكتابثلثمناكثرالمبحثهذافاستغرق(،281

القائلينأجوبةبذكربدأ،المسهبالعرضذلكمنانتهىوبعدما-

واحداعليهاوالكلام،بالرفعالقائلينوحجحأحاديثعلىبالخفض

.(1-12856)صبها.استدلواالتيالاثارعلىوالكلامواحدا،

بعدمه،القائلوناوردهماعلىبالرفعالقائلينبردودكرثم-

هذااستغرقوقدصحتها.واثباتالرفعلاحاديثتضعيفهمعنلجوابوا

24(.-1571)صالطبعةهذهفيصفحةثمانينمنأكثرالبحث

هذهفيالخلافذكرمنانتهىقدالمؤلفيكونالبحثوبهذا

خصمه.لادلةفريقكلونقاش،الفريقينوحججأدلةذكرومن،لمسألةا

برفعالقائلينعندالخلافيةالمسائللبعضالمؤلفتطرقثم-

وهي:منها،أربعافذكر،الايدي

وإذامنهوالرفعوالركوعالافتتاحعندالرفعإلىذهبمن:الأولى

2(.2-1446)صالثنتينمنقام

2(.2-4647)صورفعخفضكلعندالرفعاستحبمن:الثانية

الاحرام،تكبيرةفياليدينرفعوجوبفيحزمابنمذهب:الثالتة

2(.25-5)48عداها.فيماوسنيته

2(.2-5557)صهواجباكلهالرفعيرىفيمن:الرابعة
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فيفغلا،بالرفعالصلاةأبطلمنقولفي:خامسةبمسالةوختم

2(.2-5758)ص.علمهوالرد،السنةخلاف

بالرفعتتعلقمسألةعشرةثمانيبذكركتابهالمصنفختمثم-

لأحكامجامعاالكتابليكونذكرهاإنه:وقال،وانتهائهوابتدائهوكيفيته

2-282(.58)ص.معناهفيكافياالمسالةهذه

اليدينرفعفيسؤال)4864(رقمالماجدجمعةمركزفي:تنبيه

ناسخهقال(1)850سنةكتب،ورقات)4(فيمنه،والرفعالركوععند

الأستاذأخياطلعوقد".القيمابنلىإمعزواوجدتهما"انتهى:اخرهفي

إلىومالواخرها،أولهاليونقل،الرسالةهذهعلىشمسعزيرمحمد

أعلم.والله.لشيخهولاالقيملابننسبتهاصحةعدم

***
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الكتابموارد"ت

أمرين:لىإهناونشير

يستوعبها،أنكادبلكثيراالمصنفعنهانقلالمصادربعض1-

كما،طويلةنقولامنهنقلماومنها")1(،اليدينرفع"البخاريكتابفيكما

ذإ(للشافعيالامكتاب)ضمنمسعود("وابنعلياختلاف"كتابعننقل

النقلوأكثر،صفحاتالقطانابنعنونقل،صفحةعشريننحوعنهنقل

البر.عبدابنكتبعن

)2(.الاحتمالعلىذكرناهاعليهاينصلمالتيالمصادربعض2-

:أقسامثلالةلىالمؤلفاعليهااعتمدالتيلموارداتقسيميمكن

باسمه.صرحما:الأول

كتابه.علىينصولممؤلفهباسمصرحما:نيالثا

والتطابق.لمقارنةباوعرف،بهيصرحلمما:الثالث

الاتية:الكتبوفيه:الأولالنوع

الراشديالدينبديعالشيخاحاديثهاخرحالتيالطبعةعلىالعزوفيواعتمدت)1(

دارطبع"اليدينرفعجزءفيالبخاريرواياتبتخريجالعينينجلاء"وسماهالسندي

العتيقةالكتابنسخة:الاشكالعندللمقابلةايضاوراجعتهـ.6141الأولىحزمابن

سنةقبلكتبتقديمةنسخةوهي،بدمشقالظاهريةالمكتبةفيالمحفوظةالنفيسة

المحدثين.لكباروالقراءاتالسماعاتمنلايحمىماوعليهاهـ،054

الفوائد":"بدائعلكتابتحقيقيمقدمةالمواردعلىالملاحظاتبقيةفيوانظر)2(

.)1/45،53(
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(.للشافعيالام)ضمن65مسعود:وابنعلي-اختلاف1

.65:عبدالبرلابنالاستذكار،-2

مسعود.وابنعلياختلاف-الام*

171عبدالبر:لابنالانتقاء،3-

276:الخلافالمنذر=لابن،-الاوسط4

42،2642:للبخاريالكبير،التاريخ-5

281:الشافعيليللمتو،6-التتمة

491،602:للمزي،الكمالتهذيب7-

6،22238:حبانلابن؟،الثقات8-

275692،:يعلىبياللقاضي)الكبير(لجامع-ا9

54،2942:للترمذيلجامعا-01

452:للخلاللجامعا-11

286:؟لخلافا-21

المنذرلابنالاوسط=الخلاف*

72:للبيهقيالخلافيات-13

83641،918،091،022،،5،26،255:للبخاري،اليدينرفع-41

16،91،1،2،22123:ماجهلابنالسنن-15
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6

7

8

9

2

3

6

7

8

9

2

243:للنسائيالسنن-1

56،2،283،928092داود:لابيالسنن-1

46،2192منصور:بنلسعيدالسنن-1

592:للأثرمالسنن-1

257692،:تيميةابنالبركاتلابي،الهدايةشرح2-

:18خزيمةابنصحيح2-

4،2511،53،2255:البخاريصحيح2-

2288)3(،6:1،901.61،217مسلمصحيح2-

(.وم)خ018:الصحيح2-

283928،،51:الصحيحان2-

75:حبانلابنلمفرد(،)االصلاة-2

15:حاتمابيلابن،العلل2-

35:للخلال،العلل-2

275،276:للخلال،العلم-2

915:عديلابن،الكامل3-

138:لمدونةا3-

253277،احمد:عنهانئابنمسائل3-
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277أحمد:عنداودأبيمسائل33-

274أحمد:عنالمروذيمسائل34-

284أحمد:عنالكرمانيحربمسائل35-

092)2(،215،21617،218،2928،،165احمد:26،مسند36-

8442،2062،:شيبةأبيلابن،المصنف37-

173،417،176:مالكموطأ38-

عنهمنقلالذينالأعلام:نيالثاالنوع

تعييندونعنهمالمصنفنقلالذينالاعلامالقسمهذافينذكر

النقلووجدناكتابهاسمالبحثبعدتبينفانعنه،المنقولالكتاباسم

بعدهوضعناالكتابباسمنجزملموإن(،)قوسينبين5ذكرنافيه،

الكتابمعرفةنستطعلمأوكتابمناكثرللعلمكانوإن)؟(،علامة

غفلا.5تركناعنهالمنقول

(.)المصنف441،263:شيبةأبيابن-1

1(.()لمتروكونوا)الضعفاء601:لجوزياابن2-

والايهام(الوهم)بيان1-16163:الفاسيالقطانابن3-

)التفسير(.04:الطبريجريرابن-4

هللمزيالكمالتهذيبكتابمعالضعفاء،تراجمفيمعتمدهوهو(1)
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(.)المجروحين49،601،571:حبانابن-5

(.لمحلى2)ا95،216،2263،68:حزمابن-6

168-135،916،و:172)التمهيد(.47،135،عبدالبر:ابن7-

بيان)جامع171،181،251،126،013و:)الانتقاء(.171،172

.()الاستيعاب012و:.)الاستذكار(531،912و:.(العلم

(.226)الكامل،44:عديابن8-

(.)الجامع138:يونسابن-9

؟(.الهدايةشرح284):تيميةابنالبركاتبو-01

(.الكمالتهذيب236):المزيلحجاجاأبو-11

492و:.)السنن(17،2،254،942،162،277داود:أبو-21

(.لمسائل)ا

،34،3744،،92و:.()الصحيح51،021،081:البخاري-13

65،-8609،99،701،111،091،291،491،591،

(.اليدين)رفع691،791،502

(.)الكبرى9،11،21،23،27،28،44،941:البيهقي-41

والاثار(.السنن2)معرفة14،248و:

.(لجامع)ا16،812:الترمذي-51
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)1(

)2(

)1(.89،01،18.59،102،:لحاكما-61

؟(.28)الجامع0:الخلال-17

2)السنن(.451،59:الدارقطني-18

؟(.فيهمالمتكلم2)الرواة50:الذهبي-91

الوجيز؟(.شرح282)العزيز:الرافعي-02

؟(.2)السنن61،69منصور:بنسعيد1-2

)2(؟131(،)الأم47:الشافعي22-

معانيشرح)421،431،471،151،531،162:الطحاوي23-

الاثار(.مشكلشرح)471و:الاثار(.

المسند(.)زوائد9احمد:بن2-عبدالله4

)الضعفاء(.951:العقيلي-52

.(288)الوجيز؟:ليالغزا-62

؟27839،2492692،(،الجامع:العله275:يعلىأبوالقاضي-27

اليدين،رفعفيكتابه791)من144،:المروزينصربنمحمد28-

عبدالبر(.لابنالتمهيدبواسطة

تلميذهبواسطةالمؤلفنقلهاأولهآخركتابمنفلعلهالمستدركمنالنقلليس2

البيهقي.

بنمحمد)هوالرأياهلوبعضالشافعيبينمناظرةالمؤلفنقلالموضعهذافي

فيالبيهقيعنهحكاهممافلعلها،الامفيأجدهالملكنغالبا(،الحسن

بعضهاهلىإالمنير"البدر"فيالملقنابنأشارفقد،"الخلافيات"
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.(لسننا)262:ئيلنساا-92

؟832،(لمحموعا)352:لنوويا-03

مؤلفه:ولاالكتابباسمفيهيصرحمالم:الثالثالنوع

-511132:حزملابنالاحكام-1

32441-34،التمهيد:2-

923042-232،235-471،0،23،234:الكمالتهذيب3-

-511132عبدالبر:لابنلجامعا-4

923؟:حاتمبيألابنوالتعديللجرحا5-

8429،59،،05،52:لخلافياتا-6

47،94،0،578:للبيهقيكلاهماالكبرىوالسنن7-

:153للطحاويالاثارمعانيشرح8-

:158للعقيليالضعفاء-9

،5979،501.551-69،:لجوزيالابنوالمتروكونالضعفاء-01

156

227:عديلابنالكامل-11

:256حزملابنالمحلى-12

47،152والآثار:السنن-معرفة13

92



لخطيةاالنسخوصف*

:نسختانالكتابلهذا

الملكمكتبةفيمحفوظة،نفيسةنسخةوهي)الأصل(:الأولى

مجموعة-والسلامالصلاةأفضلساكنهاعلىالنبويةبالمدينةعبدالعزيز

للأمير"المرامبلوغ"نظمكتابمعفيهاجلدوقد،المحموديةالمكتبة

بخط-المجلدغلافعلىوكتب)139(،واحدبرقموسجلا،الصنعاني

،المرامبلوغمنظومة1-والاثر:الحديثأهلفقهكتب"من-:حديث

-2.الاثريالصنعانيالاميرإسماعيلالسيدبنمحمدالسيداليمنلعالم

شمسللحافظ،الركوعوبعدالركوعقبلاليدينرفعترجيحفيرساله

الصنعانيكتابوعلى"،الدمشقيالزرعيالجوزيةقيمابنمحمدالدين

بخطنسختناأولعلىوكتب.المحموديةالمكتبهوختمتملكات،عدة

لابنالصلاةفياليدينرفع"كتاب:السابقالتصديركاتبخطمنأقدم

".الجوزيةقيم

النسخة،علىالموجودالترقيمبحسب(ورقة)89فيتقعوالنسخة

لد)81-82(،رقموهماأثنائهافيورقتينسقوطإلىالمرقميتنبهولم

ورقةوليسورقتانأنهماعلىودل،الكلامانقظاعالسقطوجودعلى

ابنكتابفيموجود-النصهذاضمنهومن-بتمامهالمبحثأن:واحدة

بنصه،ب(4أ-930)ق354-374()1/داود(":أبيسننتهذيب"القيم

وإذا(،ورقة01)0أوراقهاعددفتكونيقينا.الورقةعلىيزيدومقداره

03



عدديكون،ورقاتثمانيفيوانهالنسخةاولفيالواقعالسقطحسبنا

(.)الاصلبلهارمزتوقد(.ورقات1)80بتمامهاأوراقها

:امراناعتورهاوالنسحة

بقولهتبدأإذأولهافينقصأولهما:؛موضعينفي1-نقص

ثمانيلىإسبعمقداره:فنقول؟النقصمقدارفما."..الركوعمن"الانتقال

،ورقاتعشرلكلالناسخالتزمهاالتيالتركينةمقدارهعلىدلنا،ورقات

اليدين"رفعثاني"وفيها)3(الورقةرأسفيكانتتركينةأولأنفنجد

فيهابماالنسخةأولمنسقطتقدورقاتثمانينحوهناكأنيعنيهذا

وثانيهما:.الثانيةالنقطةفيسنذكرهماسببهالسقطوهذا.العنوانورقة

الرطوبة؟شدةبسببتلفتاأوسقطتافهل82(81،)الورقتينفينقص

منأوراقعدةتلفلىإأدتشديدةرطوبةالنسخةصابقدانه2-

مماالنسخةاوراقمنعدداطرافتاكلوالى-،سلفكما-الكتاباول

الورقةلىإالمؤثرالتاكلهذاويستمر،الكلماتمنالكثيرطمسلىإأدى

الورقاتكاملاستوعبشديدطمسيبدأثمالانحسار.فييبدأثم)26(

وأالمطالعينأحدحاولوقد.النصوصمنبكثيروذهب)53-56(

المواضع،منعددفيالمطموسةالكلماتيستدركأنالنسخةمالكي

.المغربأهلمنأنهخطهقاعدةمنوواضح

فيمنسوخةفهي،الثقةدرجاتأعلىوفي،لجودةافيغايةوالنسخة

نسخةمننسخهاوقد،تلاميذهمنوناسخهاهـ،074سنةمؤلفهاحياة

عليها.وقابلهامؤلفها،
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اليدينرفعكتابتم":كلامهونصاخرها،فيناسخهاقالهذلككل

بكرابيبنمحمدعبداللهأبيالدينشمسالعلامةالإمامشيخناتاليف

يومفي.عنهورضيبفوائدهاللهأمتع،الجوزيةقيمبابنالمعروفالزرعي

اللهحرسهاخلببمدينةوسبعمائةأربعينسنةشعبانمنتصفالاثنين

.الاسلامبلادوسائرلىتعا

من)1(ورفاتخمسدونوهومنهايسيراإلاالنسخةهذهونقلت

به"هوقوبلت،بخطهالذيالمؤلفاصل

مضبوطةكلماتهابعضالاعجام،قليلمتقنواضحالنسخةخط

التصحيحعلامةبوضعيكتبماصحةعلىبالتاكيدعنايةوللناسخ،بالقلم

يكررهاوقدخطا،انهايطناوتشكلقدالتيالكلماتبعضفوق)صح(

التنبيه.فيزيادةمرتين

وباللحق،النسخةهامشفيالتيبالبلاغاتواضحةالمقابلةودلائل

.اخرىمواضعفي

لمإنقطعابالعلمالمشتغلينمنفهوهو،مننعرفلموانوالناسخ

وجودتها.النسخةميزاتمنذكرناهماذلكعلىدلالعلماء،منيكن

الكتب،احدمننقلاتكونأنيحتملالمؤلفبخطليستالتيورقاتالخمسهذه(1)

كتابهفيالمؤلفذكرهالذيالقطانابنكلامعلىالردمبحثهويكونانوارجح

إلىالكتابذاكمنكلامهنقلغيرهمأوطلابهبعضالمؤلففكلف،السننتهذيب

التينسختهقي"الهجرتين"طريقكتابهفينظيرهالمؤلفصنعقدأمروهذاهنا.

57-58(.1/)الاصلاحيجملامحمدالمحققللشيختحقيقهمقدمةانظر،بخطه
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بالمقارنةتبينالذيالسقطأوالاخطاء،بعضمنتسلملمذلكومع

ذلك.غيرأو،المؤلفمصادرمع

الحنفية-منأنهوالظاهر-المطالعينلاحدتعليقانالنسخةوفي

مكانهما.فيأثبتناهمامغاير،بخطكتبا

(:)الفرعالثانيةالنسحة

بوقمبالرياضالوطنيةفهدالملكمكتبةفيمحفوظةنسخة

الرياضمكتبةمحفوظاتمنإليهاتؤولأنقبلوكانت86()1(،)906/

المكتبةختمعليهاالاولىالورقةمنالايسرالركنففي،السعوديةالعامة

بنمحمدالشيخوقفيةختموتحتههـ،034/3913/بتاريخ،نفسهبالرقم

رفع"كتاب:الناسخبخطالصفحةرأسوفيهـ.1381سنةعبداللطيف

ب)ف(.لهاورمزت-".ناقص-القيملابن،الصلاةفياليدين

الاسطروعددالكبير.القطعمنصفحة162أي(ورقة81)فيوتقع

من"الانتقال:قولهمنالنسخةوتبدأغالبا.سطرا()21صفحةكلفي

."...الركوع

اسمفيهايذكرولمهـ(،)1338سنةكتبت،النسخحديثةنسخةوهي

ضعيفبخطفانهما34()33،الصفحتينعداواحدبخطوهي،الناسخ

مغايو.

بتصويرسمحواإذالمخطوطاتقسموخاصةالمكتبةعلىالقائمينأشكروهنا)1(

منها.خفادةوالالهالنسخة
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وعدم،النسخةأخطاءلكثرةالعلماء؛منليسناسخهاأنوالظاهر

منعددفيالواقعالسقطوكذلكمنه،نقلالذيالأصللنسخإتقانه

عليهاالاعتماديمكنفلاوعليه،وإتقانهالأصلجودةمعهذا،النصوص

سليم.نمقإخراجفي

تبدأهيإذوصفها؛السالفالاصلمخطوطةعنفرعالنسخةوهذه

والبياضاتالطمسمنفيهاوقعمالىإناسخهاأشاروقد،بدأتحيثمن

جدا،البياضكثيرةنسخةعلىوتصحيحامقابلة"بلغخاتمتها:فيفقال

نسخةحالوهذا"اهـ.التصحيحفليعدالبياضمنسالمةنسخةحصلفان

سبق.كماالاصل

بعضفيالسقطأوالكلماتبعضفيالفروقمنبينهمايوجدماأما

الاصلقراءةفيالفرعناسخأخطاءمنتكونأنتعدولافهي؛النصوص

.نظرهوانتقالذهولهأو

يشتغلفلمالاصلفيالواقعةالمطموسةوالنصوصالبياضاتأما

بعضوجودمعقراءتهافيالاجتهادأوبإكمالها-غالبا-الفرعناسخ

فعل.وحسناً،المطموسةالكلمةعلىتدلالتيالاحرف
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الكتابطبعات،

:حديثتانطبعتانللكتاب

مصر،فيوالتوزيعللنشرالاسلاميةالمكتبةعنطبعت:الأولى

الرزيقيمكيالحسينبنمحمودبتحقيقهـ،1426سنةالاولىالطبعة

خدمته.ولاالكتابتصحيحفييفلحولم.صفحة272في

الطبعة،الكويتفيوالتوزيعللنشرغراسدارعنطبعت:الثانية

283فيالفهد،العزيزعبدبنفيصلبتحقيقهـ،1428سنةالاولى

صفحة.

الفرعنسخةعلىالكتابتحقيقفياعتمدتالطبعتينوكلتا

عليهاالاعتماديمكنلانهو،العيوبمنفيهاماذكرتقدموقدالمتأخرة،

فيالاجتهادحيثمنأمثلهماالكويتوطبعة.سليمنطرإخراجفي

مواضع.فيمنهااستفدتوقد.وخدمتهالنصتصحيح

***
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التحقيقمنهج!

الذيالجليلالاصلعلىالكتابنصإخراجفياعتمدت1-

عليه،يعتمدجيدأصلوهو،مؤلفهخطمنونقلهالمؤلفتلميذنسخه

أما،شرحهتقدمكماونقصطمسمنالعيوببعضفيهوقعتوقد

بأمور:تكميلهفياجتهدتفقدالطمس

فراءةاللهبحمدواستطعت،المطموسةالكلماتأثرمنبقيبما-

قليلة.مواضعإلامنهايبقولممعظمها

أوائلها.وأواخرهافيسواءالكلمةحروفمنبقيبما-

مرارد)انظرالمؤلفمنهايقتبسالتيالمصادرإلىبالرجوع-

(.الكتاب

متشابها.النصكانإذا،الاخرىكتبهلىإبالرجوع-

جدا.قليلوهو،الفرعنسخةفيبالنظر-

بإحدىعليهانستدللمإنالمطموسةالكلمةتقديرفيبالاجتهاد-

السابقة.الطرق

منواستدركتاه،الاصلمنسقطاو،الاخيرةبالطريقةاثبتناهفما

التنبيهمعثبتناهبغيرهاكانوما][،معكوفينبينجعلناهالمؤلفمصادر

يتشوهلاحتىالمعكوفاتمنالتقليلذلكمنالغرضوكانغالبا.عليه

ملحة.ضرورةبلاالكتابنص
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وأالاخطاءبعضفيهاوقعقد-جودتهاعلى-الاصلونسخة

ذلك.لىإالاشارةمعخطئهمنتأكدتإذافاصلحته،السقط

خطأمنفيهاوقعماكلأثبتولمبأصلها،الفرعنسخةقارنت2-

وإشارةذلك،منالنسخةفيوقعماعلىللدلالةبعضهأئبتبلسقط،أو

عنها.المأخوذةالطبعاتفيوقعمالىإوتنبيهاباقيه،لىإ

ضفتومنه،الافادةتسهلفقراتإلىالكتابنصقسمت3-

منيشكلماوضبطت،قليلةوهي[]معكوفتينبينالعناوينبعض

وعزوتوالاثار،الأحاديثوخرجت،الاياتوعزوت،الكتابنصوص

عرفتأومؤلفيها،يذكرأوصراحةعنهاينقلالتيالمصنفلمصادر

مصادرها.معالمقتبسةالنصوصوقابلت،بالمقارنة

،بالكتابالمتعلقةالجوانبأهمفيهابينتللكتابمقدمةكتبت4-

الدكتورأخيشكرو.والعلميةاللفظيةالمفصلةبالفهارسختمتهثم

اللفظية.الفهارسبصنعأعاننيإذيجانحدرمضانجمال

.لحاتالصاتتمبنعمتهالذيللهلحمدوا

الخطيةالأصولمننماذفي*-
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)الأصل(المحموديةنسخةمنالأولىالورقة
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وتبدو(لأصلا-يةلمحمودا))53(قةلور1
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،ا!1101/2!لى!،يرأةأ!.،/./ء،1.1،!

؟؟

الا!!3.!ط!(ح!،-شابمجمماكلأحماع!ولط"ي!أ!!!!اع!ا!معاإ+خا،س!.ئم!ا

،/س!-3\!*!ا!نم!3يةت!!-ص!،ث!نماض!.مأما،.!!!لأورجم!ظيخا!ا1!إ

كاحا:صا

"!!د6"ا\!،،أ"ص!حما%-إتاأيم.،،1\أ"بم:اصحطأص+ا،ع!ع!صا.،ح!ما ؟.؟ما.لا،.ث!:طط

ح!!،ل!لأطما،ملاةبم.أء:أ:طث!4،!ص!!ث!ئمما،،بم!أ.إ+أيأمم!
لأ؟\،.ـ.لا.(يما:لحكا.

!!ه!!!،*!طإ*لأي!ب!ابمبمم.بم3؟.!!؟صأاأمآ4)+مبخ.،
،صأاط،إبمح
ع-.اح3-"

،*!لأ3ثط!هـلاء9!*ط.ملحء!ا.!كلص،ثاع!3إ،فاصأ،01(تماسماع،
!اء،خا،!حط!! ،\!\،،**3\*م!اما)!ئمثاالجإ؟بإميمبم؟!-،ي:خ!.خا.!.-ث!

!؟م!أ.اإ

!!طلاحأ.-،ب!ماي!ا!م!أج!ه!،الماص!ءص!ب!أ"!بمط!ح!(،أماحا.-بم

،:)"،!-!ا-..به!0ح!صع9ئجتجط؟!مات!-قاحع، بميابم

صماقأ!ا.ء!إةل!ئا3.لم!3،كابه!50!ا.ثبم!ا!أ.لم.إثا.!نر!اصه!!ط!ح!ص!أا

+،كأض!كإ؟.363؟!%4جاح!بمح!-مولأ!بمبمصاثىصماك!0ث!إ-ي!ر6)خ!ب!د! ءخ!ع.5
ص،أط*2+09ا

-3جم!،*بمح،.ا.صطث!أكاع13ااآ

ث!!أطصخص!%ئا!خماصا!.ب!اإم!يمبم!إصير-4"بماتجاثصيه!،،ما!ت!

!3ثا"بميا،11.ث!حمإصاصبمدا،بم!ج!أ-ص!،عصاص!!!ا!!ثب!-ماأ

..1،!0!كا،-؟ص
.،"بجم!يمايمتمابمط.بم؟ما3لح!.3.حلء!ا؟6ح!نما/بم(

--ممه،/

صما.

غ!
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